
 

 
 

Nota de premsa 
 

L'espectacle inaugural del Festival d'Estiu ETC que organitza l'Ajuntament de 
Tarragona permetrà als aficionats a la música de corals tarragonines interpretar 
alguna de les peces corals més cèlebres de la història de l’òpera 
 

Uns 170 cantants interpretaran a 
Tarragona el concert participatiu de l’Obra 

Social ”la Caixa” Grans cors d’òpera 
 

• L’Obra Social ”la Caixa” presenta, en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Tarragona, el concert participatiu Grans cors 

d’òpera. 
 

• Aquest concert en format participatiu de l'Obra Social ”la Caixa” 
oferirà a les persones aficionades a la música coral l'oportunitat de 
participar en una emotiva celebració col·lectiva de la música, al 
costat d'intèrprets professionals de reconegut prestigi: l'Orquestra 
Simfònica del Vallès i els Cors d'Amics de l'Òpera de Sabadell, sota 
la batuta de Rubén Gimeno. 

 
• Participen sis agrupacions corals tarragonines amb prop de 170 

cantants no professionals que, després d'un intens treball de 
preparació, canten algunes de les parts corals de les òperes més 
cèlebres de la història, com ara l'«Escena triomfal» d’Aida 

(Giuseppe Verdi) o el «Cor a bocca chiusa» de Madama Butterfly 

(Giacomo Puccini). 
 

• Unes 36.000 persones han participat en els diferents concerts 
participatius organitzats per l’Obra Social ”la Caixa” des del 1995, i 
més de 330.000 persones han assistit als concerts oferts per tota la 
geografia espanyola.  

 
• El concert participatiu Grans cors d’òpera tindrà lloc al Camp de 

Mart de Tarragona  el divendres 12 de juliol a les 22 hores. 
 
 



Tarragona, 12 de juliol de 2013.- L’Obra Social “la Caixa” col·labora en el 
Festival d’Estiu ETC, que té lloc al Teatre Auditori del Camp de Mart durant els 
mesos d’estiu amb l'organització de l'espectacle inaugural, el concert 
participatiu Grans cors d'òpera. Gràcies a l'acord amb l'Ajuntament de 
Tarragona, l'Obra Social "la Caixa" també dóna suport a les festes de Santa 
Tecla. 
 
El concert participatiu Grans cors d’òpera que donarà el tret de sortida al 
Festival d'Estiu ETC permetrà a uns 170 aficionats a la música simfonicocoral 
interpretar, juntament amb l’Orquestra Simfònica del Vallès i sota la batuta de 
Rubén Gimeno, algunes de les parts corals més cèlebres de la història de 
l’òpera. 
 
Els concerts participatius impulsats per l’Obra Social ”la Caixa” des de fa més 
de quinze anys ofereixen a les persones aficionades a la música l’oportunitat de 
participar en un important projecte pedagògic i un extraordinari espectacle 
musical de gran envergadura al costat de músics i intèrprets professionals de 
prestigi reconegut. 
 
A més del ja tradicional El Messies de Händel, l’Obra Social ”la Caixa” ha 
apostat els darrers anys per ampliar el repertori en format participatiu incloent-
hi obres com el Rèquiem de Mozart, Carmina burana de Carl Orff, o la Missa de 
la Coronació, també de Mozart.  
 
Ara, per primer cop, presenta a la ciutat de Tarragona un nou espectacle amb 
alguns dels cors més emblemàtics de la història de l'òpera. Els cantants 
interpretaran, juntament amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de 
l'Òpera de Sabadell fragments d’òperes de Giuseppe Verdi (Aïda, Macbeth, Il 
trovatore, La Traviata i Nabucco), Héctor Berlioz (Benvenuto Cellini), Richard 
Wagner (Tannhäuser), Giacomo Puccini (Madama Butterfly i Manon Lescaut), 
Charles Gounod (Faust), Gioacchino Rossini (El barber de Sevilla i Guillaume 
Tell) i Ruggero Leoncavallo (Pagliacci). 
 
Aquesta iniciativa de l’Obra Social ”la Caixa”, en col·laboració amb l’Ajuntament 
de Tarragona, constitueix una experiència enriquidora que convida els cors 
tarragonins a fer realitat un somni: cantar una de les obres més populars del 
repertori coral juntament amb una orquestra i un director professionals. 
 
Participaran en aquest concert en format participatiu a Tarragona 
aproximadament 170 cantants aficionats, que formen part de sis agrupacions 
corals: el Cor Ciutat de Tarragona, Cor Tyrichae de Tortosa, Coral Verge del 



Camí de Cambrils, Coral Tempus de Reus, Coral Da Capo, Coral Scherzo de 
Vila-Seca. 
 
La nova convocatòria d'aquest projecte de concerts participatius organitzat per 
l'Obra Social "la Caixa" a Tarragona ha obtingut un gran èxit, com demostra les 
170 persones que hi prendran part després de l'intens treball de preparació que 
han portat a terme. Les agrupacions corals han preparat l’obra en primer lloc 
individualment i després de forma conjunta amb un equip de professionals. 
 
Més de quinze anys d’experiència 
 
Els concerts participatius de l’Obra Social ”la Caixa” constitueixen una 
experiència única que aplega cantants aficionats a la música coral juntament 
amb orquestres, solistes i directors de prestigi internacional per interpretar 
obres emblemàtiques del repertori simfonicocoral de tots els temps. 
 
L’Obra Social ”la Caixa” impulsa aquesta activitat participativa, que va 
començar a Barcelona el 1995 amb El Messies de Händel i que s’ha portat, 
més endavant, a diverses ciutats espanyoles que s’han afegit al projecte amb 
un important èxit d’acollida i participació. El repertori s’ha ampliat a altres obres 
simfonicocorals. 
 
Des del 1995, gairebé 36.000 participants han cantat les parts corals de les 
obres programades, i més de 330.000 persones han assistit als concerts 
oferts a nombroses ciutats espanyoles, entre elles Madrid, Barcelona, València, 
Sevilla, Saragossa, Bilbao, Santander, Pamplona, Granada, Oviedo, Palma, 
Santiago de Compostel·la, San Sebastià, Tenerife, Las Palmas de Gran 
Canaria, Valladolid i Múrcia. 
 
Orquestra Simfònica del Vallès 
 
L’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) va néixer l’any 1987 en el si de 
l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell. Un any més tard, es va convertir 
en l’única orquestra simfònica de l’Estat espanyol organitzada empresarialment 
com a societat anònima laboral, en la qual els seus músics i treballadors són 
alhora els propietaris i els accionistes. 
 
Aquest funcionament peculiar, absolutament pioner al nostre país, converteix 
l’OSV en una orquestra molt especial, una orquestra que viu, com cap altra, del 
seu públic, dels seus concerts i de la seva qualitat. 
 



La seva intensa activitat —més de cent actuacions l’any— se centra, per un 
costat, en la ciutat de Sabadell, on l’OSV realitza la seva temporada de 
concerts simfònics i és alhora l’orquestra titular del Cicle Òpera a Catalunya; i, 
per l’altre, en el Palau de la Música Catalana, on s’ha consolidat el seu cicle 
Concerts Simfònics al Palau, amb deu concerts anuals. Com a reconeixement a 
la seva tasca de difusió i divulgació de la gran música simfònica, l’any 1992 va 
rebre el Premi Nacional de Música, atorgat per la Generalitat de Catalunya. 
 
Cor Amics de L’Òpera de Sabadell 
 
El Cor Amics de l’Òpera de Sabadell es crea al mateix temps que es funda 
l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell. Format per una seixantena de 
cantaires de la ciutat, de la comarca del Vallès i de Barcelona, la seva primera 
actuació va ser amb l’òpera Madama Butterfly, de Puccini, el 7 d’octubre del 
1982, dia de la presentació en públic de l’Associació d’Amics de l’Òpera de 
Sabadell (AAOS).  
 
Els anys transcorreguts i els vuitanta títols d’òpera i sarsuela representats han 
conferit al cor una gran experiència dins el món de la lírica. El cor també 
programa recitals tant a Sabadell com en altres ciutats. El 1992 va actuar al 
Gran Teatre del Liceu, en substitució del cor titular, en l’òpera Maria Stuarda, 
de Donizetti, i tant el públic com la premsa el van elogiar.  
 
Des del 2003 el dirigeix el mestre Daniel Gil de Tejada. També hi col·laboren 
les pianistes Andrea Álvarez i Anna Crexells. A partir del 1989, participa en el 
Cicle Òpera a Catalunya, organitzat per l’AAOS, que porta l’òpera a diverses 
poblacions catalanes. 
 
Rubén Gimeno, director 
 
Rubén Gimeno és el director titular de l’Orquestra Simfònica del Vallès, 
formació amb la qual va començar a treballar la temporada 2009-10. Així 
mateix, ha estat director artístic de l’Orquestra Jove de la Simfònica de Galícia 
durant gairebé una dècada, tasca que va compaginar amb el càrrec de 
violinista de l’Orquestra Simfònica de Galícia. 
 
Com a director convidat, ha col·laborat amb nombroses orquestres espanyoles, 
com ara l’Orquestra Simfònica de Galícia, l’Orquestra Nacional d’Espanya, 
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), l’Orquestra 
Ciutat de Granada, l’Oviedo Filharmònica, l’Orquestra de la Comunitat de 



Madrid i l’Orquestra del Palau de les Arts Reina Sofia de València, entre 
d’altres. 
 
Fora de les nostres fronteres, ha dirigit la Norrköping Symphony Orchestra, la 
Gävle Symphony Orchestra, l’Orquestra de Cambra de Ginebra, l’Orquestra del 
MMCK (Japó) i l’Orquestra Nacional de Colòmbia, i ha col·laborat amb solistes i 
agrupacions de la categoria de l’Orfeón Donostiarra, Midori, Steven Isserlis, 
Dmitri Sitkovetsky, Fazil Say, Kirill Gerstein, María Bayo i Michel Camilo, entre 
d’altres. 
 
La seva activitat en el camp de la lírica l’ha portat a dirigir produccions de 
Marina, La Gran Vía i Agua, azucarillos y aguardiente al Teatro Campoamor 
d’Oviedo. Ha dirigit Cádiz, de Chueca, amb l’Orquestra Simfònica de Galícia, i 
La del soto del parral al Teatre de la Zarzuela. Així mateix, col·labora 
intensament en el Cicle Òpera a Catalunya, on ha dirigit els Contes de 
Hoffmann, L’elisir d’amore i Nabucco. 
 
Es va iniciar en la direcció sota el guiatge de James Ross, i es va graduar a la 
Universitat de Maryland. Després va estudiar al Conservatori d’Estocolm, sota 
el mestratge de Jorma Panula, i va rebre classes de mestres com Alan Gilbert, 
Esa-Pekka Salonen, Jukka Pekka Saraste i Leonard Slatkin. Ha enregistrat 
amb l’Orquestra Simfònica d’Euskadi per al segell Claus, dins de la seva sèrie 
de compositors bascos. 
 
 
 
 



 
 

CONCERTS PARTICIPATIUS DE L’OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”  
 
 

GRANS CORS D'ÒPERA 
 

Divendres 12 de juliol de 2013, a les 22h 
Auditori del Camp de Mart de Tarragona 

 
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS 

 
COR AMICS DE L’ÒPERA DE SABADELL 

 
  

CORS PARTICIPANTS 
COR CIUTAT DE TARRAGONA 
COR TYRICHAE DE TORTOSA 

CORVERGE DEL CAMÍ DE CAMBRILS 
CORAL TEMPUS DE REUS 

CORAL DA CAPO 
CORAL SCHERZO DE VILA-SECA 

 
Direcció: RUBÉN GIMENO 

 
 

PREU DE LES ENTRADES 
10 € – 8 € (-25 anys, +65 anys i grups) 

 
VENDA D’ENTRADES A PARTIR DEL 6 DE JUNY  
www.theproject.es  – www.latracaespectacles.com   

Taquilles Teatre Metropol  (Rambla Nova, 46 – 43004 Tarragona – Tel. 977 24 
47 95. De dijous a divendres de 10 a 12 hores i de 18 a 20 hores) 

  
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 
Núria Velasco – 977 25 22 14 / 609 31 78 56 / mnvelasco@lacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 


